No dia 20 de novembro, os alunos do curso
profissional

Técnico/a

Auxiliar

de

Saúde

realizaram uma visita ao Laboratório das
instalações centrais do Coimbralab, sediado
em Coimbra.
A visita ao laboratório referido permitiu aos
alunos observar todo o fluxo de trabalho,
desde

a

colheita

de

amostras,

à

sua

preparação e execução das análises.
O percurso por todo o laboratório conduziuos à observação dos
análises

específicas

equipamentos para
e

os

de

análises

bioquímicas. Compreenderam a importância do
código de barras em cada tubo de análise para
que haja leitura por parte dos equipamentos.
A manutenção, lavagem e certificação de
cada equipamento, também não passaram
despercebidas aos olhares dos alunos, assim
como

o

acondicionamento

dos

resíduos

líquidos e sólidos inerentes ao trabalho neste
tipo de laboratório.
Os alunos observaram, ainda, esfregaços
de

sangue

diversos

ao

tipos

microscópio,
de

identificando

leucócitos,

urina

ao

microscópio e culturas bacterianas em urina.
A preocupação do Coimbralab na análise
minuciosa dos resultados por uma técnica
superior, antes do envio ao utente ou ao
médico ficou bem patente nesta visita.
A informatização do sistema, desde que a
amostra

chega

ao

laboratório

até

aos

resultados e respetivo envio, funciona de
forma harmoniosa para que haja privacidade e
satisfação do utente.
Fomos

recebidos

profissionalismo,

com

disponibilidade,

muito
espírito

colaborativo e simpatia. A estas competências

os alunos corresponderam de forma positiva e,
certamente, servir-lhes-ão de exemplo para a
seu desempenho como futuros profissionais.
Os alunos puderam, também, contactar
com

administrativos,

bioquímicos,

farmacêuticos, gestores e diretores de uma
empresa premiada com PME Líder e PME
Excelência, onde a qualidade e a viabilidade
financeira caminham juntas, em prol da saúde
do utente. Sem dúvida mais uma experiência
enriquecedora no mundo do trabalho!
No final fomos surpreendidos com um
lanche energético e vitamínico.
Obrigada, Coimbralab!
Ainda tivemos tempo para conviver uns
com os outros, admirar a beleza da cidade e
confirmar que Coimbra tem mais encanto…
Sara Rosário, Professora
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